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 بديل لمعالجة المهارات األساسية
  Judith E. Hanks :بقلم

 Teaching Children Mathematics , Vol. 2 No. 8, April 1996:  ظهر في

  آميل ضاهر: ترجمة

األول هو جوش،  .عندما أتذآر عشرین سنة من التدریس أرى أمام عيني ثالثة طالب بوضوح
ته في الروضة والصف األول بأنه معاق عقلًيا طالب في الصف الثاني تم وصفه من قبل معلما

لم یكن بمقدوره حفظ حقائق الجمع  .لقد عاني جوش من مشاآل مع الرموز .قابل للتعليم
ولكن جوش روى  .یعني الكمية سبعة 7 عددوالطرح، وبدا في بعض األحيان بأنه ال یفهم أن ال

 10فقد شرح أنه یدین بـ  .يارة لعببحماس أنه بقي لدیه أسبوعان فقط من العمل للدفع مقابل س
لقد آان مثيًرا  .دوالرات آل أسبوع مقابل المساعدة في اإلسطبل 5دوالرات عليها وأنه یكسب 

لإلعجاب أن ریاضيات جوش خارج المدرسة آانت أفضل من ریاضياته في المدرسة بشكل 
  .واضح

ثانویة تم إدراجه في برنامج تدریس الطالب الثاني هو فيل، طالب في السنة الثانية من الدراسة ال
فقد وضح ذلك بأنه ليس  .فيل آان قد یئس من المدرسة .ليتلقى مساعدة في الریاضيات العامة

هو غير عادي بالنسبة لفيل بأنه ما بدا  .ذآًيا بما یكفي وأن محاولة تدریسه هي مضيعة للوقت
ن وأربعين بقرة حليب أو آمية بذور تكلفة غذاء ثما قادًرا على استعمال آلة حاسبة لحساب آونه

 .ثم تقدیر الربح في السنة المثمرة ،الذرة الضروریة لزراعة حقل یتكون من عشرین فدان
آان والده قد توفي، وتوجب عليه إدارة  .تسرب فيل في سنته األولى من المدرسة الثانویة

  .المزرعة

  .يأتي الطالب إلى المدرسة مع آمية معلومات مذهلة

على غرار جوش، آيرت عكس األرقام وواجه صعوبة  .لب الثالث هو ابنة الكاتبة، آيرتالطا
 .وقد تم تشخيصه بأنه یعاني من عسر التعلم في الصف الرابع .في تذآر اإلجراءات الحسابية

ولكن، وعلى الرغم من فشله في الحساب، في ذلك الصف، إال أنه آان قادًرا على حساب مبلغ 
ي سيحصل عليها بعد الشراء؛ یعمل لساعات على برامج حاسوب ترتكز على فّكة النقود الت

لعب آما وأنه ؛ "محاآاة الطيران"، أو "البورصة"، "بسطة الليمونادة"الریاضيات، مثل 
  .الشطرنج بمهارة

م لدى جوش، فيل وآيرت، الذین وصوفوا بأنه یوجد ما العالقة بين هؤالء الطالب الثالثة؟
عانى جميعهم من الفشل عندما لم یتم ربط الحساب  :نتعليمية، شيئان مشترآا معاقون من ناحية

بسياق ذي معنى، وآان جميعهم قادرین معرفًيا أآثر بكثير مما أشارت إليه التقييمات التقليدیة 
هو متوقع، فقد تم وضع األوالد الثالثة في برامج تعليم مصحح رآزت على  وآما .للمدرسة

ولم تتح لهم فرصة استعمال استراتيجيات التفكير الحدسية من الدرجة العالية المهارات الناقصة، 
  .للتعویض
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  التشكيك في تقنيات المعالجة التقليدية

لماذا هنالك تفاوت واسع بين عدم القدرة على إتقان المهارات األساسية وبين القدرة على التفكير 
یتم البحث في  .األخصائيين لمدة طویلةلقد حّير هذا السؤال المعلمين و لدى بعض الطالب؟

الكيفية التي یمكن بها تسهيل الفهم والتعلم لدى الطالب ذوي القدرات التعليمية المتدنية على 
أحسن وجه، آما ویتم التشكيك في حكمة الترآيز على االفتقار إلى المهارات آعالج للوضع 

)Griffin and Cole 1987; Behrend 1994.(  

لقد ارتكزت أغلبية الممارسات  .م آيف تطورت مثل هذه األساليب التعویضيةمن السهل فه
" أساسية"فيد بأن مهارات معينة هي تالتربویة في هذا القرن على الفرضية األساسية التي 

بناء على ذلك، أدى  ".تقدًما"ویجب إتقانها قبل أن یتلقى الطالب تعليًما حول المهارات األآثر 
رضية، ال سيما مع هؤالء الطالب الذین اعتبروا أنهم في خطر الفشل في االلتزام بهذه الف

المدرسة، إلى تعليم یشدد على تعليم المهارات المنفصلة ذات المستوى المنخفض مما أدى إلى 
 Arlington and McGill-Franzen 1989; Oakes(استثناء التفكير الریاضي من الدرجة العالية 

الب في برامج التعليم المصحح التقليدي حتى أن یحّلوا مسائل بسيطة ال ُیتوقع من الط ).1986
وبشكل  .الحسابية الروتينية والعملياتحقائق األعداد  ایتقنو إلى أنمرتبطة بالریاضيات 

نموذجي، یتم تدریب الطالب على نفس العمليات سنة تلو األخرى؛ یصبح النجاح المعروض في 
يها قبل أن یحصل الطالب على تعليم یرتكز على الفهم المهارات األساسية عقبة یجب تخط

  .والمنطق

  التحّول في نظرية التعلم

بالنسبة لتعلم األوالد والتعليم المناسب  مغایرةإلى نظرة  أبحاث تعليم الریاضيات تقودإن 
)Carpenter 1985; Fennema, Carpenter, and Peterson 1989; Ginsburg 1983; Lave 

ل التخلص من الفرضيات المتعلقة بهرمية المهارات ومحاولة فهم معرفة من خال ).1988
األوالد بأنها مبنية وأنها تتطور داخل المدرسة وخارجها على حد سواء، فإن الباحثين یطورون 
نماذج تتعلق بالتعليم وبالتدخل تبدأ بما یعرفه األوالد ثم یتم البناء على تلك المعرفة من خالل 

وبدًال من البدء في  .إلى المشارآة في النشاطات المتقدمة وذات الدرجة العالية السماح بالوصول
قائمة من المهارات األآادیمية، تطبيق التقييم الرسمي، وتصنيف تحصيالت األوالد وعيوبهم، 

االقتصادیة  –یبدأ التعليم المستند إلى المعرفة بالقناعة بأن األوالد من جميع الخلفيات االجتماعية 
لثقافية ومع جميع مستویات القدرات یأتون إلى المدرسة بعد أن اآتسبوا آمية معرفة مثيرة وا

  .لإلعجاب

  التحّول في التعليم

   ).CGI(أحد األمثلة على التوجه المستند إلى الفهم هو توجه التعليم الموجه معرفًيا 
ول آيفية تفكير األوالد برنامج تعليم الریاضيات في المدارس االبتدائية نتائج البحث ح یدمج

 .بالریاضيات مع النتائج حول آيفية استعمال المعلمين لهذه المعرفة عند اتخاذ قرارات تعليمية
آّدس طاقم توجه التعليم الموجه معرفًيا، على امتداد السنوات الثماني األخيرة، مجموعة آبيرة 

لقسمة األساسية لدى من األبحاث حول تطور مفاهيم ومهارات الجمع، الطرح، الضرب وا
ویّبن البحث حتى أنه  ).Carpenter, Fennema, and Franke 1992(المدرسة االبتدائية  طالب
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قبل تلقي التعليم الرسمي المتعلق بهذه المفاهيم، فإن األوالد قادرون بشكل واع على حّل مسائل 
ویفسر األوالد  .حسابية التقليدیةآالمية بواسطة التمثيل، العّد أو ابتكار حلول ال تتقيد بالعمليات ال

لذلك، فإن تجارب حل  .ضوء المعرفة القائمة لدیهمفي  هاویجدون المنطق فيالمعرفة الجدیدة 
ما تكون على شكل مسائل  لى استراتيجيات الحل اإلبداعية، والتي عادةالمسائل التي تشجع ع

المهارات الحسابية األساسية آالمية موجودة ضمن سياق قصة، تشكل أساًسا لتطویر المفاهيم و
  .ضمن هذا التوجه

 انتقال التعليم من السرد إلى اإلصغاء

ات يلریاضل همالمعلمون الذین یستخدمون التعليم الموجه معرفًيا بنجاح في صفوفهم یبنون تعليم
معرفة بنية الجمع، الطرح، الضرب  .على نوعين متمایزین من المعرفة لكنهما مرتبطان

ومعرفة استراتيجيات الحل التطوریة التي یوظفها األوالد  )2و  1ر الشكلين أنظ(والقسمة 
  ).3أنظر الشكل (عندما یحلون المسائل الریاضية 

 
 تصنيف مسائل آالمية - 1شكل 

 الجمع والطرح نوع المسألة

I .ضّمال  

 .بنانير 5لدى آوني  تآان. أ
  .ةيبنانير إضاف 8 أعطاها جيم
التي لدى البنانير جميع آم عدد
  )مجهولة البقية(؟ آوني

5وجد لدى آوني ن. ب
البنانير آم عدد .بنانير

تحتاجهاالتي  اإلضافية
بنورة 13 كون لدیهاتل

  )مجهولة البقية( مًعا؟

آان لدى آوني بعض. ج
بنانير 5 أعطاها جيم .البنانير
  13لدیها اآلن  .ةيإضاف
البنانير التي آم عدد .بنورة

  آوني آانت لدى
 )مجهولةالبدایة ( ؟في البدایة

II. الفصل 

  13لدى آوني  تآان. أ
  أعطت .بنورة

  .بنانير لجيم 5
  التي آم عدد البنانير
  بقيت لدیها؟

  )مجهولةالنتيجة (

 لدى آوني تآان. ب
بعًضا  أعطت .بنورة 13
 5لدیها  اآلن .لجيم
آم عدد البنانير  .بنانير

  ؟آوني لجيم التي أعطتها
  )مجهولةة البقي(

آان لدى آوني بعض .ج
  5أعطت  .البنانير
آم .بنانير 8 لدیها اآلن .لجيم

لدى آانت التي عدد البنانير
البدایة( ؟في البدایة آوني

  )مجهولة
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III.  جزء–
 آامل -جزء 

حمراءبنانير  5وجد لدى آوني ت. أ
  آم عدد .بناني زرقاء 8و

  لدیها؟ البنانير التي

ونيوجد لدى آت. ب
  حمراءخمس  ،بنورة13
آم عدد .اءزرق والبقية

التي لدى البنانير الزرقاء
  آوني؟

 

IV. مقارنةال 

.بنورة 13وجد لدى آوني ت. أ
بنورةآم  .بنانير 5 وجد لدى جيمت

  جيم؟أآثر من  لدى آوني یوجد

 5وجد لدى جيم ت. ب
 8وجد لدى آوني ت .بنانير
 آم .أآثر من جيمبنانير
 التي لدى نيرالبنا عدد

  آوني؟

13وجد لدى آوني ت .ج
  5لدیها  .بنورة

آم عدد .جيم بنانير أآثر من
  التي لدى البنانير
   جيم؟

  )Carpenter, Fennema, & Franke 1994: المصدر(

  ألجزاء القسمةاالحتواء و مسائل في الضرب، قسمة. 2الشكل 

آم .آعيكات في آل آيس 3نالك ه .أآياس من الكعيكات 5وجد لدى ميغان ت  الضرب
  عدد الكعيكات التي لدى ميغان باإلجمال؟

ما هو عدد. آعيكات في آل آيس 3تضع ميغان  .آعيكة 15وجد لدى ميغان ت  االحتواء  قسمة
  األآياس التي یمكن أن تمألها؟

 القسمة 
  ألجزاء

مع نفسأآياس  5تضع ميغان الكعيكات في  .آعيكة 15وجد لدى ميغان ت
  آم عدد الكعيكات في آل آيس؟ .عدد الكعيكات في آل آيس

  

  )Carpenter, Fennema, & Franke 1994: المصدر(

  مثال على درس تعليم موجه معرفًيا

   .دمج هذه المعرفة المعلومات للتعليم بها تصف الصورة التالية الكيفية التي ینقل
لمة وایت آم عدد األوالد الذین یریدون غداء خالل الدقائق القليلة األولى من اليوم، سألت المع

لت سأ. أطفال أرادوا تناول غداء باردستة  .رفع ثمانية عشر طالًبا أیدیهم .ساخًنا ذلك اليوم
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   "آم عدد األوالد الذین سيتناولون الغداء هنا اليوم؟"المعلمة وایت 
طفل العداد وعّد  أخرج. 24ومواصلة العّد، وصل عدة أطفال إلى اإلجابة  18بالبدء من 

  .6مجموعة من 
  ".أربعة وعشرون"بعدها قام بعّدها جميًعا وقال،  

بكم یزید عدد األوالد الذین یأآلون غداء ساخًنا عن الذین یأآلون غداء "سألت المعلمة وایت، 
مة بعض َءالطفل الذي استعمل العداد قام بمال. 12إلى  18عّد عدة أطفال تراجعًيا من  "بارًدا؟

   .ما تبقى من حجارة حجارة ثم قام بعّد 6مع  18الحجارة الـ من 
طلبت المعلمة وایت من األوالد الذین تطوعوا باإلجابة بأن یخبروا بقية الصف آيف توصلوا 

استمرت المعلمة وایت في طلب حلول مختلفة حتى لم یتمكن أحد بالتفكير بطریقة . إلى ذلك
  ).Peterson, Carpenter, and Fennema 1989a(جدیدة لحل المسألة 

 .تظهر معرفة المعلمة في نوع المسائل وفي استراتيجيات حل األوالد بوضوح في هذا المثال
في حين الكلمل غير معروف  –آامل  -جزء  - أوًال، عرضت المعلمة وایت مسألة جزء 

ا، طرحت الحًق اء اليوم؟دد األوالد الذین سيتناولون الغآم عد" ):1أنظر الشكل ( )مجهول(
   :مجهول –مع تباین  –سؤال مقارنة 

 "بكم یزید عدد األطفال الذین یأآلون غداء ساخًنا عن الذین یأآلون غداء بارًدا؟"

شجعت المعلمة أیًضا األوالد على حل المسائل بطرق منطقية بالنسبة لهم؛ قام البعض بتمثيلها  
آذلك تم تشجيع األوالد  .راتيجيات العدمباشرة بواسطة استعمال العداد بينما استعمل آخرون است

  .على التشارك بحلولهم مع بقية الصف

  .يتم تشجيع الطالب على ابتكار استراتيجيات

مطورو هذا التوجه أن المعلم،  ویقول .معرفًيا بنجاح یحتاج إلى الوقت الموجه إن تطبيق التعليم
 .ء المعرفة واالعتقادات القائمةعلى غرار الولد، یفهم بشكل منطقي المعرفة الجدیدة في ضو

 –وإلحداث تغيير، یجب على المعلم أن یصبح مخاطًرا مستعًدا لالنتقال من دور المعلم المباشر 
من السرد إلى االستماع، من المعتمد على النص إلى الثقة بالمضمون، ومن مجرد إعطاء 

ساب المعرفة بالنسبة لكل عالمات لعمل الطالب الكتابي إلى طرح أسئلة مستقصية آطریقة الآت
  .فهم طالب

  تحّول في تطور الطاقم

معرفًيا  الموجه تعليم، یشارك مطورو التعليمالبدًال من استعمال البحث من أجل وصف برنامج 
النتائج المستندة إلى البحث حول معرفة األوالد والتفكير في الریاضيات مع المعلمين  في

 ,Peterson(ن لها أن تؤثر على قراراتهم التعليمية ویدعونهم یفسرون الكيفية التي یمك
Carpenter, and Fennema 1989b.(  وألن المعلمين یشعرون بأنهم أحرار في تفسير وتطبيق

أفكار التعليم الموجه معرفًيا باالستناد إلى فهمهم وممارساتهم في الصف، فإن الصفوف تعكس 
ى صفوف التعليم الموجه معرفًيا ثالث عناصر إال أنه لد .المعلمين الفردیة وأساليبخيارات 

بأن جميع األوالد یعرفون شيًئا عن الریاضيات وأن ) 1(یؤمن المعلمون  .مشترآة على األقل
) 2(تحدید قاعدة تلك المعرفة من أجل تخطيط التعليم،  ةجزًءا من دور المعلم یتمثل في محاول

أن تشجيع ) 3(رفة األوالد الریاضية، أن الترآيز على حل المسائل یساعد في الكشف عن مع
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مثل بمشارآة الالطالب على ابتكار استراتيجيات منطقية بالنسبة لهم عند حل المسائل الكالمية و
  .هذه االستراتيجيات تكشف عن تفكير الطالب إضافة إلى تسهيل عملية التعلم

  استراتيجيات حّل األوالد. 3الشكل 

  - استراتيجيات التمثيل المباشر- 

  الوصف االستراتيجية

  )Joining all(  ضم الجميع
بندورة حّبات 5قطفت  .حّبات بندورة 3لدي إیلين  تآان

 التي لدى إیلين اآلن؟ حّبات البندورةآم عدد  .إضافية
 

مجموعة منتبنى  .صابعاألعناصر أو الاستعمال 
یتم ضم. عناصر 5ومجموعة من  عناصر 3

  .ابعد ضمهم هماالمجموعتين ثم عّد

  )Separtating from( الفصل عن
.سبحت ثالثة منها بعيًدا عن المجموعة. فقمات تلعب 8آانت هنالك 

  آم عدد الفقمات التي بقيت تلعب؟ 
 

استعمال العناصر أو األصابع، تبنى مجموعة من
اإلجابة هي عدد. عناصر 3تتم إزالة . عناصر 8

  .العناصر المتبقية

  )Separating to(   الفصل إلى
3هنالك اآلن . نزل بعض منهم. ةلاشخاص في الحاف 8آان هنالك 

 ما هو عدد األشخاص الذین نزلوا من الحافلة؟. أشخاص في الحافلة
 

تزال عناصر من. عناصر 8یتم عّد مجموعة من 
.3المجموعة حتى یبقى عدد العناصر مساو لـ 

  .اإلجابة هي عدد العناصر التي تمت إزالتها
 

  )Joining to(  الضم إلى
.أعطته آالرا المزید من الفستق. حبات فستق 3 راميلدى  تآان
ت الفستق التيما عدد حبا. حبات من الفستق 8اآلن  راميوجد لدى ت

  ؟راميأعطتها آالرا ل
 

تضاف عناصر إلى. عناصر 3تبنى مجموعة من 
اإلجابة. عناصر 8هذه المجموعة حتى تصل إلى 

  .العناصر المضافةتكون عن طریق عّد عدد 
 

 

  ) Matching(قارنة الم
بكم. ملصقات 8وجد لدى راندي وت. ملصقات 3وجد لدى ميغان ت

یزید عدد الملصقات التي لدى راندي عن عدد الملصقات التي لدى
  ميغان؟

 

8عناصر ومجموعة من  3تتم مقارنة مجموعة من 
عناصر عنصر مقابل اآلخر حتى تنفذ إحدى

جابة هي عدد العناصر المتبقية فياإل. المجموعتين
  .لها )قرین( المجموعة التي ال مثيل
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  )Trail and error(  التجربة والخطأ
3إلى المكتبة وحصلت على  اناذهبت د. ا بعض الكتباند لدىیوجد 

آم عدد الكتب التي آانت. آتب مًعا 8وجد لدیها اآلن ت. آتب إضافية
  .لدیها في البدایة

 

 
تتم إضافة أو إزالة. من العناصر تبنى مجموعة
إذا آان. عناصر، ثم یتم عّد النتيجة 3مجموعة من 

، عندها یكون عدد العناصر في8العدد النهائي 
إذا لم یكن العدد النهائي. المجموعة األولية هو الجواب

  . ، یتم تجریب مجموعة أولية مختلفة8
 

  
  
 

 استارتيجيات العّد
 الوصف االستراتيجية

  )Counting on from first( .عّد من األولال
آم. إضافية حبات بندورة5قطفت . حبات بندورة 3لدى إیلين  تآان

  التي لدیها اآلن؟ حبات البندورةعدد 
 

الجواب هو العدد. تعدادات 5وتستمر لـ  3تبدأ سلسلة العد من 
  .األخير من سلسلة العّد

 

  ) Counting on from larger( العد من العدد األآبر

  
آم. إضافية حبات بندورة 5قطفت . حبات بندورة 3لدى إیلين  تآان

  التي لدیها اآلن؟ حبات البندورةعدد 
 

الجواب هو العدد. تعدادات 3وتستمر لـ  5تبدأ سلسلة العد من 
  األخير من سلسلة العّد

 

  ) Counting down(  العد التنازلي
.منها بعيًدا عن المجموعةسبحت ثالثة . فقمات تلعب 8آانت هنالك 

  آم عدد الفقمات التي بقيت تلعب؟ 
  

 

العدد. تعدادات 3یستمر العد . 8تبدأ سلسلة العد التنازلي من 
  .األخير في تعداد السلسلة هو الجواب

 

  )counting down to(  العد التنازلي إلى
3هنالك اآلن . نزل بعض منهم. ةلاشخاص في الحاف 8آان هنالك 

  ما هو عدد األشخاص الذین نزلوا من الحافلة؟. في الحافلةأشخاص 
  

 

. 3ویستمر العد وصوًال إلى  8تبدأ سلسلة العد التنازلي من 
  .الجواب هو عدد الكلمات في سلسلة العد

 
 

  )Counting on to(   مواصلة العد إلى
.أعطته آالرا المزید من الفستق. حبات فستق 3لدى تشاك  تآان

ما عدد حبات الفستق التي. حبات من الفستق 8اك اآلن یوجد لدى تش
  أعطتها آالرا لتشاك؟

  
 

. 8ویستمر العد وصوًال إلى  3تبدأ سلسلة العد التنازلي من 
  .الجواب هو عدد الكلمات في سلسلة العد
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  استراتيجيات االشتقاق واستذآار الحقائق

 الوصف  االستراتيجية

  )Deriving(  االشتقاق
انضمت. الك ست ضفادع تجلس على أوراق الزنبق المائيآانت هن

  آم عدد الضافدع التي آانت هنالك عندها؟. إضافية ضفادع 8إليها 
 

6ویفّسر، ألنني أعرف أن  ،في الحال تقریًبا" 14"یجيب الولد 
  ."14ضافية یساوي إ 2و 12 هو 6و 

 

  )Fact recall( استذآار الحقائق
آم عدد. 5طار منها . لى الشجرةطيور جالسة ع 8آانت هنالك 

  الطيور التي بقيت على الشجرة اآلن؟
 

  ."3هو  5ناقص  8أعلم أن "فوًرا ویفسر، " 3"یجيب الولد 
 

 )Carpenter, Fennema, and Franke 1994 :المصدر(

  

  التعليم الموجه معرفًيا واألوالد المعاقين من ناحية تعليمية
م تعليم موجه معرفًيا في توضيح آيف یمكن تطبيق هذه سيساعد المثال التالي من صف معل

 Peterson, Fennema, and Carpenter(العناصر عند العمل مع طالب معاقين من ناحية تعليمية 
1991, 90-91:(  

عندما وصل إلى صف ) مني من مشاآل في التعلولد یعا(آان بيلي ولد یفتقر إلى القدرات 
لم یكن قد ذهب إلى المدرسة بعد  .أسابيع من بدء المدرسة 6عد المعلمة جي في أواسط أآتوبر، ب

عندما دخل بيلي إلى الصف األول  .في تلك السنة بسبب إضراب أعلنه المعلمون في مجتمعه
قامت المعلمة جي، مع . لدى المعلمة جي، لم یكن باستطاعته العّد أو التعرف على األعداد

تعلم  .م عّد األشياء، إلى الخمسة أوًال وبعدها إلى العشرةاألوالد اآلخرین بمساعدة بيلي على تعل
شفهًيا، وعندما استمر في مواجهة صعوبة آبيرة في التعرف على األعداد،  10بيلي العد إلى 

 مستقيمحمل بيلي  .أعطته المعلمة جي صًفا من األعداد بحيث آان آل عدد معرًفا بشكل واضح
عرفة آيف یبدو أحد األعداد، آان یبدأ بعد العالمات على األعداد معه بشكل دائم، وإذا أراد م

بعد أن  .األعداد ليعرف أن العدد المكتوب إلى جانب العالمة المالئمة هو العدد المطلوب مستقيم
آانت  .أصبح بيلي قادًرا على العّد، بدأت المعلمة جي بإعطائه مسائل آالمية بسيطة ليحلها

إذا آان لدى بيلي قرشان، وأعطه ماریا ثالثة قروش "مثل،  تكتب له على ورقة مسألة آالمية،
وآانت تقوم المعلمة جي  ).مسألة جمع مع نتيجة مجهولة( "أخرى، آم قرش سيكون لدیه عندها؟

في هذه  .أو ولد آخر بقراءة المسألة لبيلي، الذي آان یحصل على عداد ویمّثل المسألة بصبر
. ومجموعة من ثالثة مكعبات ثم قام بعد جميع المكعبات المسألة، أنشأ بيلي مجموعة من مكعبين

آان یخبرها ماذا  .وعندها آانت المعلمة جي تطلب منه أن یشرح آيف حصل على هذه النتيجة
وبالحصول على خمسة ثم آان یقوم بعد خط األعداد الذي  عنت آل مجموعة، وآيف قام بعدها
ریاضيات، آان بيلي یحّل مسألتين أو ثالث خالل درس ال .لدیه لمعرفة آيف یبدو العدد خمسة
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مسائل بسيطة آهذه، لكنه عرف ماذا آان یفعل، وآان بإمكانه البالغ عن تفكيره بحيث آان 
بعد أن تأآدت المعلمة جي أنه فهم المسائل البسيطة مثل  .بإمكان المعلمة جي أن تفهم ماذا فعل

عداد أآبر بعض أمسائل أصعب وإلى الضّم والفصل المسائل مجهولة النتيجة، انتقلت إلى 
آما وأنها شجعت بيلي على إعداد مسائل خاصة به تحتاج إلى حل وإعاطائها إلى  .الشيء

أمضى بيلي معظم وقته في دروس الریاضيات في السنة األولى في حل  .األوالد اآلخرین
عندما رأینا  .خرونالمسائل عن طریق التمثيل المباشر أو في إعداد المسائل ليحلها األوالد اآل

بيلي في نهایة السنة، آان یحل مسائل أصعب من تلك التي تتضمنها معظم آتب الصف األول 
األعداد الخاص به، وآان قادًرا على حل مسائل  مستقيموأصبح بيلي أقل اعتماًدا على  .الدراسية

بعد في تلك  على الرغم من أن بيلي لم یكن قادًرا .أعداد ذات نتائج مجهولة حتى العشرین
المرحلة على تذآر الحقائق الحسابية األساسية، إال انه فهم مفهومًيا ماذا یعني الجمع والطرح، 

لم یكن بيلي فخوًرا بنفسه أو متحمًسا  .وآان بمقدوره تمثيل المسائل مباشرة للعثور على الجواب
هل : "المدرسة وآما قال لمدیر .من تعلم الریاضات على نحو أقل من أي ولد آخر في الصف

   ".حسن، أنا واحد منهم تعرف هؤالء األوالد في صف المعلمة جي الذین یحبون الریاضات؟

مع انتهاء الصف األول، أحرز هذا الطالب، الذي آان سيتأهل لكل  .قصة بيلي هي حقيقية
م بها، ات التي آان یقويبرنامج معد لذوي القدرات المتدنية، تقدًما في تعلم الحساب، فهم الریاض

وبنظره، وبنظر معلمته، آان بيلي طالًبا  .اتيآان لدیه شعور جيد تجاه نفسه وتجاه الریاض
  .نجاحهالمقابالت البحثية ناجًحا، آما وأآدت معطيات 

لماذا استعملت المسائل القصصية بدًال من التدریب  1993سئلت السيدة جي في آذار عام 
أنا ال أعلم بتلك الطریقة، واألوالد ال یتعلمون "لمة جي، أجابت المع .والتمرین لتطویر فهم بيلي

فقد تم إعطاؤه نشاطات شكلت  .أنا لم أعامل بيلي آولد معاق من ناحية تعليمية .بتلك الطریقة
محاولة حل  :تحدًیا له وآان من المتوقع أن یفعل ما هو متوقع من األطفال اآلخرین عمله

في  .اإلصغاء إلى اآلخرین، والتشارك في االستراتيجياتالمسائل بطریقة منطقية بالنسبة له، 
لكنني أعتقد بالفعل أن  .صّفي، یحترم جميع الطالب الواحد اآلخر، بغض النظر عن قدراتهم

عند رؤیته األعداد  .وضع العمليات الحسابية ضمن مسائل قصصية آان مجدًیا جًدا بالنسبة لبيلي
تستطيعين أن تضعي لي هذه األعداد في مسألة  المجردة، آان یقول لي، المعلمة جي، هل

  ."إن وضع األعداد في مسائل جعل األمر أسهل بالنسبة لبيلي قصصية ليتسنى لي القيام بذلك؟

  تغيير آراء المعلمين حول األطفال المعاقين من ناحية تعليمية

مستند إلى المهارات إن غالبية معلمات الصفوف المتمرسات الالتي انتقلن من الترآيز التقليدي ال
عن أحاسيس مشابهة معرفًيا المستند إلى المسائل تعبر  الموجه التعليمواإلجراءات إلى توجه 

تمت مقابلة ثمانية  .وحول الطالب المعاقين من ناحية تعليميةمعرفًيا  الموجه التعليمحول 
وا ما إذا آانوا وسئل) Chambers and Hankes 1994(معلمات تعليم موجه معرفًيا للصف األول 

قالت إحدى  .یؤمنون بأن التعليم الموجه معرفًيا أثر على الطالب المعاقين من ناحية تعليمية
بعض األوالد المعاقين من "معلمات الصف األول وهي تتمتع بثماني عشر سنة من الخبرة، 

ء حسًنا بشكل وأعني بال .معرفًيا الموجه ناحية تعليمية أبلوا بالء حسًنا في ریاضيات التعليم
وأعتقد أنه حدث ذلك ألنه توجب عليهم العمل بجِد طوال الوقت لذلك فهم یعرفون  .استثنائي

 .إذا آانوا یستطيعون تمثيلها، فهذا یعني أنهم قد فهموها .آيفية القيام بذلك وحل تلك المسائل
وا ناجحين بشكل آلما قاموا بذلك بشكل أفضل، آان .وتأثير ذلك على الثقة بالنفس هو أمر مدهش
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إن "والحظت معلمة مخضرمة أخرى للصف األول،  ."أآبر، وآان شعورهم تجاه أنفسهم أفضل
األوالد المعاقين من ناحية تعليمية قادرون بشكل خاص على التمكن من المسائل الكالمية، ربما 

 .بل أبًداليس بنفس النجاعة التي یبدیها بعض اآلخرین، لكنهم لم یصلوا إلى ذلك المكان من ق
اآلخرین، وهم یستطيعون ذلك بهذه  ةفهم یریدون مجارا .وآما تعلمون، هذه هي قفزة آبيرة

شارآت إحدى معلمات الصف الثاني  .ویجعلهم ذلك یشعرون بشكل أفضل تجاه أنفسهم .الطریقة
لقد وجدت ذلك من وقت طویل أن "أفكارها بشكل صریح فيما یتعلق بذوي التحصيل المتدني، 

 .التحصيل المتدني یبقون مع تحصيل متدن حقيقة وأنه ليس لدیهم الكثير من الثقة بالنفسذوي 
إنني أتوقع  .....وأجد اآلن أن لدیهم المزید من الثقة، وأتوقع منهم دائًما أن یكونوا في الوسط

تسلط هذه التعليقات . " بالفعل أن یحّصلوا ما یحّصله أي شخص أخر، وأجد أنهم یقومون بذلك
اإلیمان بأنه لدى جميع الطالب  –لضوء على المساهمة األآثر إیجابية للتعليم الموجه معرفًيا ا

رسالة التعليم الموجه معرفًيا هي أنه عندما تبدأ  .معرفة حسابية أآبر بكثير مما تم افتراضه مرة
آن قد المعلمات في اإلصغاء إلى األوالد، فإنهن یفهمن أن األوالد یعرفون أآثر بكثير مما 

فهن یدرآن أن األوالد یتمتعون بالكثير من المهارات الریاضية التي یمكن  .أدرآن ذلك من قبل
وتستطيع المعلمات تحقيق أهادف تعليم الریاضات التعویضي بواسطة البناء على  .البناء عليها
  :قادهذا االعت) Behrend 1994(وتؤید النتائج التالية لدراسة أجریت مؤخًرا  .هذه المعرفة

آان هؤالء الطالب المعاقين من ناحية تعليمية قادرین على التشارك باستراتيجياتهم، اإلصغاء 
للطالب اآلخرین، مناقشة التشابهات واالختالفات في االستراتيجيات، تبریر تفكيرهم، ومساعدة 

  .الواحد لآلخر في فهم المسائل الكالمية

مالئمة لحل المسائل، فإن هذه النتائج تلقي بالشك  نظًرا ألنه لدى هؤالء الطالب استراتيجيات
على الحاجة إلى استراتيجية تعليم واضحة في الریاضيات للطالب المعاقين من ناحية تعليمية، 

  .وتوفر الدعم للتوجهات التعليمية التي تستعمل عمليات حل المسائل الطبيعية لدى الطالب

مكن أن تكون تجربة جوش، فيل وآيرت إذا تم التساؤل آيف آان من الم ال یسع المرء إّال
 .لقد تسرب جوش، على غرار فيل، من المدرسة .تشجيعهم على البناء على قواهم المعرفية

عاًما، أصبح  15دخل آيرت برنامج تعليم مهني في سن  .جوش وفيل حالًيا مزارعان ناجحان
یتشارك الرجال الثالثة  .جحعاًما، وهو غواص تجاري نا 19لحاًما مرخًصا تحت الماء في سن 

هم قادرون، آبالغين، على إدارة مهنة ناجحة تتطلب قدًرا آبيًرا من المنطق ) 1( :في واقعين
 .یتمتع جميعهم بذآریات مریرة من الفشل في المدرسة تبقى لتقوض ثقتهم بالنفس) 2(الریاضي 

  .معرفًيا الموجه ویتمنى المرء لو آان الرجال الثالثة جزًءا من صف التعليم
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